
 

 

 
 

 
 

SĒDES PROTOKOLS 
LIEPĀJĀ 

2019.gada 6.jūnijā Nr. 6 
 

Sēde sasaukta 2019.gada 6.jūnijā pulksten 14.00. 
Sēde atklāta 2019.gada 6.jūnijā pulksten 14.03. 
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 
 
Sēdē piedalās 7 komitejas locekļi: 

Gunārs ANSIŅŠ 
Atis DEKSNIS 
Uldis SESKS 
Gaļina SKOROBOGATOVA 
Edvīns STRIKS 
Modris ŠVEIDUKS 
Vilnis VITKOVSKIS 

 
Sēdē nepiedalās 1 komitejas loceklis 
  Linda MATISONE, citu darba pienākumu dēļ  
 
Klātesošie:  

Māris EGMANIS, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs                                                                                                                   
Ronalds FRICBERGS, Pašvaldības Izpilddirektors                                                                                                                            
Evija KALVENIECE, Pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldes     
vadītāja                                                                                                 
Uldis KLAKS - KLEINS, Attīstības pārvaldes vadošais projektu vadītājs                                                                                                        
Kristīne NIEDRE-LATHERE, Izglītības pārvaldes vadītāja                                                                                                                          
Agris SAULE, Attīstības pārvaldes projektu vadītājs                                                                                                                 
Vairis ŠALMS, Pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" 
direktors                                                                                              
Elīna TOLMAČOVA, Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas 
vadītāja                                                                                             
Arnis VĪTOLS, Pašvaldības administrācijas Ekonomikas nodaļas 
vadītājs                                                                                                

 
Sēdi protokolē: Evija OŠENIECE 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 
1. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.358 
"Par Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" telpu, aparatūras, aprīkojuma nomas un 
pakalpojumu maksu". 
2. Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" 2018.gada publisko pārskatu. 
3. Par nolikuma par atbalstu Liepājas pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu 
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pedagogu metodiskā darba kvalitātes uzlabošanai apstiprināšanu. 
4. Par kapitāla piesaisti sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ 
SLIMNĪCA". 
5. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 13.oktobra lēmumā Nr.352 "Par 
projektu "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija"". 
6. Par projektu "Degradētas teritorijas atjaunošana, radošo industriju attīstībai Dārza 
ielā, Liepājā". 
7. Par Liepājas pilsētas pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu. 
8. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.33 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam". 
9. Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" pamatkapitālā. 
10. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-3N izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
11. Par dzīvojamās mājas Indriķa ielā 4 pārvaldīšanas tiesību nodošanu. 
12. Par ēkas Brīvības ielā 69 nodošanu lietošanā. 
13. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 24-9 atsavināšanu. 
14. Par dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 9-68 nosacīto cenu. 
15. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14B-27 nosacīto cenu. 
16. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-5 izsoli. 
17. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-6 izsoli. 
18. Par neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 51-1N izsoli. 
 

 
1. 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra 
lēmumā Nr.358 "Par Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" telpu, aparatūras, 

aprīkojuma nomas un pakalpojumu maksu". 
 

ZIŅO Atis DEKSNIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai veiktu grozījumus lēmuma daļā par 
uzcenojumu nomas maksai rīkojot papildkoncertu 
vienas dienas laikā nepieciešams, lai pilnībā segtu 
visus koncertzāles izdevumus, tai skaitā 
elektroenerģijas, ūdens, personāla, nolietojuma 
izmaksas, kā arī nodrošinātu izlīdzinātus telpu nomas 
maksas izcenojumus un ievērotu vienlīdzības 
principus. Lēmumā par atļauju filmēšanai un 
fotosesijai  precizētu esošo lēmumu, jo koncertzāles 
telpās notiek ne tikai fotosesijas, bet arī filmēšana, lai 
veidotu reklāmas klipus u.tml. Lēmumā daļā par 
koeficienta maiņu darba nakts stundās un svētku 
dienās nodrošinās SIA “Lielais Dzintars” papildus 
ieņēmumus, lai kompensētu darbinieku darbu svētku 
dienās un nakts stundās, kas faktiski bieži vien ir 
virsstundas. Budžeta ieņēmumi pieaugs. Plānots, šī 
gada laikā ne mazāk kā 3500 EUR. Nākamajos gados 
ieņēmumi varētu pieaugt līdz 6 000 EUR gadā. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 13.jūnija sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par 
grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 
14.septembra lēmumā Nr.358 "Par Liepājas 
koncertzāles "Lielais dzintars" telpu, aparatūras, 



 

 

aprīkojuma nomas un pakalpojumu maksu" un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 13.jūnija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Ati Deksni par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

2. 
Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" 2018.gada publisko 

pārskatu. 
 
ZIŅO Vairis ŠALMS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
akceptēt Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras 
"Nodarbinātības projekti" 2018.gada publisko 
pārskatu. Liepājas pašvaldības aģentūras 
„Nodarbinātības projekti” publiskais pārskats 2018. 
gadam tiks publicēts Liepājas pilsētas pašvaldības 
mājaslapā internetā www.liepaja.lv.  Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
13.jūnija sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par 
pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" 
2018.gada publisko pārskatu  un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
13.jūnija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

3. 
Par nolikuma par atbalstu Liepājas pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu 

pedagogu metodiskā darba kvalitātes uzlabošanai apstiprināšanu. 
 
ZIŅO Kristīne NIEDRE-
LATHERE: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai apstiprinātu nolikumu “Par atbalstu 
Liepājas pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu 
pedagogu metodiskā darba kvalitātes uzlabošanai”. 
Lai motivētu pašvaldības dibinātās vispārizglītojošas 
skolas inovatīvai, kvalitatīvai darbībai konkurētspējas 
veicināšanai un izcilības sasniegšanai Liepājas 
pilsētas, Kurzemes reģiona, valsts un starptautiskajā 
mērogā, Liepājas pilsētas pašvaldība radusi iespēju 
reizi gadā-Vispasaules skolotāju dienā, apbalvot 
pilsētas labākās skolas. Šobrīd ir spēkā 2016. gada 
24. marta Liepājas pilsētas domes nolikums Nr.7 „Par 
Liepājas pilsētas vispārizglītojošo vidusskolu 
kvalitātes balvām”. Tika izveidota darba grupa, kura 
pārstrādāja spēkā esošo nolikumu. Jaunajā nolikumā 
ir izvērtēti kritēriji balvu saņemšanai, precizēti 
novērtēšanas kritēriji, kā arī noteikta balvu 
izmantošanas kārtība. Balvām paredzētie līdzekļi EUR 
5700 ir ieplānoti Liepājas pilsētas pašvaldības 



 

 

budžetā. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu 
un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 13.jūnija sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par 
nolikuma par atbalstu Liepājas pilsētas 
vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogu 
metodiskā darba kvalitātes uzlabošanai 
apstiprināšanu un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 13.jūnija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Ati Deksni par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

4. 
Par kapitāla piesaisti sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ 

SLIMNĪCA". 
 

ZIŅO Elīna TOLMAČOVA: 
 

- Informē, ka lēmuma projekts sagatavots, ņemot vērā 
to, ka Liepājas pilsētas pašvaldībā (turpmāk - 
Pašvaldība) saņemts Rīgas Stradiņa universitātes 
(turpmāk - RSU) ierosinājums palielināt SIA “Liepājas 
reģionālā slimnīca” pamatkapitālu un uzņemt RSU SIA 
“Liepājas reģionālā slimnīca” daļās, nepieciešams 
domes lēmums. Pamatkapitāla palielināšanas 
rezultātā par vienu no slimnīcas kapitāla daļu 
turētājiem kļūs RSU. Pašvaldība kapitāla daļu 
palielināšanas rezultātā saglabās sabiedrībā tiešu 
izšķirošo ietekmi. Pamatkapitāla palielināšanas 
rezultātā tiks izlaistas 100 000 jaunas kapitāla daļas ar 
vienas daļas nominālvērtību viens euro. Kopējais 
kapitāla daļu skaits sabiedrībā pēc pamatkapitāla 
palielināšanas būs 37 063 368. Uzņemot RSU 
kapitālsabiedrībā, tiks stiprināta  Liepājas pilsētas 
pašvaldības un Rīgas Stradiņa universitātes ilgtermiņa 
sadarbība veselības aprūpes pakalpojuma 
nodrošināšanas jomā un sekmēta Liepājas pilsētas 
attīstības programmā 2015. - 2020.gadam un Liepājas 
pilsētas politiskajās vadlīnijās 2017. - 2021.gadam 
izvirzītie uzdevumi veselības aprūpes jomā. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 13.jūnija sēdē. 

RUNĀ Edvīns STRIKS: 
 

- Informē, ka ievērojot likumu "Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā", balsojumā 
nepiedalīsies. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso - 1,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par kapitāla 
piesaisti sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 
"LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"  un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
13.jūnija sēdē. 



 

 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

5. 
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 13.oktobra lēmumā Nr.352 

"Par projektu "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa 
rekonstrukcija"". 

 
ZIŅO Uldis KLAKS-
KLEINS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai pamatojoties uz Satiksmes 
ministrijas 31. 05. 2019. sniegto informāciju par 
papildu līdzfinansējuma 10 000 000,00 EUR (desmit 
miljoni eiro)  apmērā piešķiršanu SIA “Liepājas 
tramvajs” projekta īstenošanai un  lai varētu veikt 
grozījumus 2016. gada 13. oktobra lēmumā Nr. 352 
“Par projektu “Tramvaja līnijas un pieguļošās teritorijas 
kompleksa rekonstrukcija”” .Piešķirtā finansējuma 
ietvaros paredzēts: rekonstruēt tramvaja līniju un tai 
pieguļošo teritoriju Lielās ielas posmā no Liepājas 
Universitātes līdz Peldu ielai; papildu iegādāties 5  
zemās grīdas tramvajus. Plānotās projekta kopējās 
izmaksas ir EUR 27 112 107,84, no tām, attiecināmās 
izmaksas ir EUR 27 058 823,53, t.sk.: Kohēzijas fonda 
finansējums (85% apmērā) – EUR 23 000 000.00 (ja 
programmas ietvaros netiek izpildīti un sasniegti 
rezultāta rādītāji, tad projektam no Kohēzijas fonda 
finansējuma tiek ieturēta snieguma rezerve (6,19%)  - 
EUR 804 267.00 apmērā. Valsts budžeta dotācija 
(3,75%) – EUR 1 014 705,88; Liepājas pilsētas 
pašvaldības līdzfinansējums (11,25% apmērā) - EUR 
3 044 117,65. Projekta īstenošanai SIA ”Liepājas 
tramvajs” nodrošinās priekšfinansējumu attiecināmo 
izmaksu segšanai 10% apmērā  - EUR 2 401 470,59 
(2022. - 2023.gadā). Projekta neattiecināmās 
izmaksas (SIA “Liepājas tramvajs” līdzfinansējums) - 
EUR 53 284,31.  Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 13.jūnija sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par 
grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 
13.oktobra lēmumā Nr.352 "Par projektu "Tramvaja 
līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa 
rekonstrukcija"" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 13.jūnija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

6. 
Par projektu "Degradētas teritorijas atjaunošana, radošo industriju attīstībai 

Dārza ielā, Liepājā". 
 



 

 

ZIŅO Agris SAULE: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai projektu  “Degradētas teritorijas 
atjaunošana, radošo industriju attīstībai Dārza ielā, 
Liepājā”  varētu iesniegt līdzfinansējuma saņemšanai 
Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda ierobežotas atlases konkursā 5. 6. 2. specifiskā 
atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot 
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 
integrētajām attīstības programmām” pirmajā projektu 
iesniegumu atlases kārtā. 
Ar šo projektu tiek plānots turpināt uzsākto ēkas Dārza 
ielā 4/8 pielāgošanu uzņēmējdarbības veikšanai, kas 
paredz telpu pārbūvi 438 m2 platībā. Daļa no telpām 
tiks iznomātas  LIAA biznesa inkubatora vajadzībām. 
Projekts ir gatavs iesniegšanai un tas jāiesniedz 
Integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu 
vērtēšanas komisijai līdz 2019. gada 30. jūnijam. 
Projekta plānotais kopējais finansējums EUR 333 
694,71  (trīs simti trīsdesmit trīs tūkstoši, seši simti 
deviņdesmit četri euro un 71 cents): Projekta 
attiecināmās izmaksas - EUR 159 638,51 no tām: 
Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums (81,14 
%) – EUR 129 536,30; valsts budžeta dotācija (3,58%) 
– EUR 5 714,84; Liepājas pilsētas pašvaldības 
līdzfinansējums (15,28%) – EUR 24 387,37; Projekta 
neattiecināmās izmaksas - EUR 174 056,20. 
Pašvaldībai jāsedz projekta neattiecināmās izmaksas, 
kurās ietilpst pievienotās vērtības nodoklis par visu 
projekta summu un pašvaldības līdzfinansējuma daļa. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 13.jūnija sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par projektu 
"Degradētas teritorijas atjaunošana, radošo 
industriju attīstībai Dārza ielā, Liepājā"  un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
13.jūnija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

7. 
Par Liepājas pilsētas pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu. 

 
ZIŅO Arnis VĪTOLS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldības 2018.gada 
publisko pārskatu par pašvaldības sasniegtajiem 
rezultātiem, iekļaujot sekojošu informāciju: 
pamatinformācija par Liepājas domes sastāvu, 
pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām, 
pašvaldības raksturojums, pašvaldības finanšu 
resursi, pilsētas attīstības plānošana, komunikāciju ar 
sabiedrību, pasākumi pašvaldības vadības 



 

 

pilnveidošanai, pašvaldības iestāžu un 
kapitālsabiedrību darbība. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
13.jūnija sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par Liepājas 
pilsētas pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu  
un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 13.jūnija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Liepājas pilsētas domes sēdē par lēmuma projektu 
ziņošu es. 

 
 

8. 
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.33 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam". 

 
ZIŅO Evija KALVENIECE: 
 

- Informē, ka sagatavotie budžeta grozījumi 
nepieciešami, lai ieņēmumus no uzņēmējdarbības 
dividendēm un pašvaldības īpašuma pārdošanas un 
privatizācijas novirzīt programmu “Daudzdzīvokļu 
māju iekšpagalmu labiekārtošana” un “Kultūras 
pieminekļu saglabāšana”  līdzfinansējumam un 
nodrošinātu finansējumu ar Liepājas pilsētas domes 
lēmumiem atbalstītiem projektiem un citiem 
pasākumiem. Pašvaldības pamatbudžets kopā ar 
finansēšanas daļu  palielinās par 2 830 599 EUR, t.sk. 
valsts mērķdotācijas un transferti – 524 395 EUR, 
pamatbudžets – 2 301 204 EUR, maksas pakalpojumi 
– 5 000 EUR, Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 
palielinās par 188 185 EUR. Tiek plānota kredīta 
resursu piesaiste 295 638 EUR apmērā ES 
struktūrfondu līdzfinansēto projektu 
priekšfinansējumam un līdzfinansējumam. Budžeta 
grozījumos 90% no papildu plānotajiem pamatbudžeta 
ieņēmumiem tiek plānoti uz attīstību vērstiem 
projektiem un pasākumiem, bet 10% – uzturēšanas 
izdevumiem. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 13.jūnija sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par 
grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018. gada 
20. decembra saistošajos noteikumos Nr.33 "Par 
Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2019. 
gadam"   un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 13.jūnija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Liepājas pilsētas domes sēdē par lēmuma projektu 
ziņošu es. 

 
 



 

 

9. 
Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" pamatkapitālā. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai ieguldītu sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “Liepājas ūdens” pamatkapitālā Liepājas 
pilsētas pašvaldības realizēto projektu ietvaros 
izbūvētos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 13.jūnija sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par 
pašvaldības īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS ŪDENS" 
pamatkapitālā  un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 13.jūnija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

10. 
Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-3N izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai apstiprinātu atsavināmā objekta, 
neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-3N un tām 
piekrītošās zemes 143/10000 kopīpašuma domājamo 
daļu, 2019.gada 3.aprīļa izsoles rezultātus. Nosolītā 
cena EUR 4 600. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 13.jūnija sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par 
neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-3N izsoles 
rezultātu apstiprināšanu un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 13.jūnija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma 
projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

11. 
Par dzīvojamās mājas Indriķa ielā 4 pārvaldīšanas tiesību nodošanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai saskaņā ar likumdošanu veiktu 
grozījumus līgumā par pilnvarojumu veikt dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanu (apsaimniekošanu) un izbeigtu 
pašvaldības pienākumu pārvaldīt dzīvojamo māju 
Indriķa ielā 4, Liepājā. Dzīvokļu īpašnieki noslēdza 
savstarpēju dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu 
ar fizisku personu par mājas turpmāku pārvaldīšanu. 



 

 

Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 13.jūnija sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par 
dzīvojamās mājas Indriķa ielā 4 pārvaldīšanas 
tiesību nodošanu un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 13.jūnija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

12. 
Par ēkas Brīvības ielā 69 nodošanu lietošanā. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai sabiedriskā labuma organizācijai, 
biedrībai “Cerības bāka” varētu nodot bezatlīdzības 
lietošanā pašvaldības īpašumu – ēku Brīvības ielā 69.  
Biedrībai tādējādi tiks dota iespēja veikt darbību 
labdarības jomā bez papildus izmaksām par telpu 
nomu. Sagatavotais lēmuma projekts paredz nodot 
sabiedriskā labuma organizācijai, biedrībai “Cerības 
bāka” bezatlīdzības lietošanā pašvaldības īpašumā 
esošu ēku Brīvības ielā 69 ar platību 175,7 
kvadrātmetri. Biedrība ēku izmantos atbalsta 
sniegšanai 50 mērķgrupas ( bērni un jaunieši vecumā 
no 7 līdz 18 gadiem, viena vecāka un daudzbērnu 
ģimeņu bērni) pārstāvjiem. Tur tiks organizētas 
dažādas nodarbības un aktivitātes, sniegta 
bezmaksas   ēdināšana. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
13.jūnija sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par ēkas 
Brīvības ielā 69 nodošanu lietošanā  un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
13.jūnija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Vilni Vitkovski par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

13. 
Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 24-9 atsavināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai atļautu uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 
24-9, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas 
veidu - pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas 
ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. Lūdz 



 

 

atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 13.jūnija sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par dzīvokļa 
īpašuma Jelgavas ielā 24-9 atsavināšanu  un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 13.jūnija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

14. 
Par dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 9-68 nosacīto cenu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai apstiprinātu Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 9-
68, Liepājā, nosacīto cenu EUR 13 400. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
13.jūnija sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par dzīvokļa 
īpašuma Kārklu ielā 9-68 nosacīto cenu  un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 13.jūnija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

15. 
Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14B-27 nosacīto cenu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai apstiprinātu Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Atmodas 
bulvārī 14B-27, Liepājā, nosacīto cenu EUR 3 400. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 13.jūnija sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu  par 
dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14B-27 
nosacīto cenu un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 13.jūnija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 



 

 

16. 
Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-5 izsoli. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai atzītu Liepājas pilsētas pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-5, Liepājā, 
2019.gada 10.aprīļa izsoli par nenotikušu un 
apstiprināt dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-5, Liepājā, 
otrās izsoles sākumcenu EUR 400, pazeminot 
nosacīto cenu EUR 500 par 20 procentiem. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 13.jūnija sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu  par 
dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-5 izsoli un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
13.jūnija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma 
projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

17. 
Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-6 izsoli. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai atzītu Liepājas pilsētas pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-6, Liepājā, 
2019.gada 10.aprīļa izsoli par nenotikušu un 
apstiprināt dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-6, Liepājā, 
otrās izsoles sākumcenu EUR 320, pazeminot 
nosacīto cenu EUR 400 par 20 procentiem. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 13.jūnija sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu  par 
dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-6 izsoli un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
13.jūnija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma 
projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

18. 
Par neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 51-1N izsoli. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai atzītu Liepājas pilsētas pašvaldībai 
piederošo neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 51-1N, 
Liepājā, 2019.gada 10.aprīļa izsoli par nenotikušu un 
apstiprināt neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 51-1N, 



 

 

Liepājā, otrās izsoles sākumcenu EUR 720, pazeminot 
nosacīto cenu EUR 900 par 20 procentiem. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 13.jūnija sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par 
neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 51-1N izsoli un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 13.jūnija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma 
projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 
Sēde slēgta 2019.gada 6.jūnijā pulksten 14.40. 
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